
Szanowni Państwo. 

 

 Dzisiejszy dzień to szczególny dzień w historii naszego Klubu odbywamy 

bowiem pierwsze Walne Zebranie Sprawozdawcze Międzychodzkiego Klubu 

Sportowych Gier Karcianych i Umysłowych Kontra – Rej. Klubu, który jest nam tak 

bliski, bowiem tak wiele zmienił w naszym życiu oraz w sportowym krajobrazie miasta                    

i powiatu Międzychodzkiego.  

Naszym zadaniem na dzisiejszym Zebraniu jest dokonanie oceny działalności 

Zarządu, naszej sprawności statutowo - organizacyjnej, finansowej, promocyjnej oraz 

poziomu sportowego naszego klubu. 

Przypomnę, że początki były niełatwe, mieliśmy turbulencje związane                        

z rejestracją w KRS. Jednak nasz upór i sportowa złość doprowadziły do 

szczęśliwego finału.       

           W dniu 29 czerwca 2015 roku Sąd Rejestrowy w Poznaniu dokonał rejestracji, 

Klubu przez co staliśmy się prawnym sportowym podmiotem. 

Na początku zarząd Klubu działał w składzie: 
 

Marek Pospieszny – prezes  
Ireneusz Borowiak - wiceprezes 
Władysław Ziółek - sekretarz 
Andrzej Szulczyński - skarbnik 
Zbigniew Zielonka – członek zarządu 

 
 Jednak z uwagi na rezygnację Andrzeja Szulczyńskiego zmuszeni byliśmy 
dokonać zmian w składzie, które KRS zarejestrował.                   
 
 Do dnia dzisiejszego Zarząd pracował składzie  

Marek Pospieszny – prezes  

Władysław Ziółek - wiceprezes 

Ireneusz Borowiak - skarbnik 

Zbigniew Zielonka – sekretarz 

Maciej Misiewicz – członek zarządu. 

Od czasu rejestracji zarząd odbył 20 posiedzeń protokołowanych, na który 

uzgodnienie zostały najistotniejsze kwestie dotyczące działalności Klubu w zakresie 

spraw organizacyjnych, finansowych, promocyjnych i sportowych, w tym między 

innymi;  

- założone zostało konto klubowe, ustalone zostało logo klubowe i listownik,  
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- dokonaliśmy zatrudnienia p. Doroty Kubackiej jako księgowej Klubu,  

- obsługę techniczną zawodów sportowych na umowę o dzieło sprawuje 

Arkadiusz Borowiak i Dariusz Hoffmann 

- funkcjonuje również nasza strona internetowa, 

- pozyskaliśmy grono partnerów, w tym samorząd powiatu i gminy  

Międzychód, redakcję Tydzień Międzychodzko – Sierakowski, Kawiarnię 

Między Wierszami, Hotel Neptun, Restauracja Stra Rozlewnia, Pałac 

Wiejce oraz Drukarnię. 

- ustalona została wysokość składek członkowskich w kwocie 5 PLN za m-c, 

jednorazowe wpisowe dla członków, którzy wstępują do Klubu(po naszej 

rejestracji w KRS oraz wysokości wpisowego za poszczególne turnieje, 

- zarząd ustalił również wysokości opłat na poszczególny zawody 

organizowane w 2015 – 2026 i 2017 roku. 

- Na każdy rok opracowany został kalendarz imprez sportowych klubu, na 

które składają się Grand Prix o Puchar Krainy 100 Jezior, Otwarte 

Mistrzostwa Międzychodu, Letnie Grand Prix, Święto Baśki oraz Memoriał 

Dominika Początka, które to wydarzenie stanowi okazję do podsumowania 

roku oraz określenia celów na nowy rok. 

- w 2015 roku zorganizowaliśmy również Ogólnopolski Turniej Kopa 

Sportowego z okazji 600 lecia Gorzynia, a w 2016 roku Ogólnopolski 

Turniej Kopa Sportowego z okazji XVIII Święta Sielawy w Chrzypsku 

Wielkim  

- prowadzono systematyczne działania związane z wzrostem liczby    

członków, co przyczyniło się do zwiększenia naszych szeregów z liczby 18 

do 40 członków 

- zarząd permanentnie inspirował członków Klubu do udziału w sportowych 

turniejach Czerwonej Baśki i Kopa organizowanych przez inne 

stowarzyszenia. 

- dobrymi akcentami naszej klubowej społeczności stały się spotkaniea 

Mikołajkowe. 

- zadowoleniem stwierdzamy również fakt, żywego zainteresowania 

przebiegiem rywalizacji o Super Puchar, 

- członkowie naszego klubu uczestniczyli w licznych turniejach Czerwonej 

Baśki i Kopa, zarówno w Wielkopolsce jak i w Lubuskiem przywożąc wiele 
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pucharowych trofeów i cennych nagród rzeczowych. Największym 

osiągnięciami było zdobycie przez Wojtka Dyla I m-ca w Ogólnopolskim 

Turnieju Kopa Sportowego z okazji 600 lecia Gorzynia oraz tytułu 

mistrzostwa Polski w Kopa sportowego na 2016 jak również szóste miejsce 

w tych mistrzostwach Piotra Olszowskiego. W 2016 roku najwyższe 

miejsce w MP zdobył Władysław Ziółek plasując się na 17 miejscu.                           

W ubiegłym roku Sławomir Troszczyński wygrał turniej Kopa Sportowego          

w ramach IV Ogólnopolskiego Festiwalu Gier Umysłowych w Gorzowie 

Wlkp., zaś Władysław Ziółek wygrał turniej z okazji lubuskich kulinariów                

w Stanowicach i Maszewie.   W bieżącym roku nasza para Włodzimierz 

Paroń (szóste miejsce indywidualnie) - Krzysztof Brojanowski zajęła                         

II miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski w Kopa Sportowego, a drużyna,           

w której występowali również Władysław Ziółek i Marek Pospieszny 

uplasowała się na trzecim medalowym miejscu. Krzysztof Brojanowski 

zajął III w Grand Prix Powiatu Wolsztyńskiego, zaś drużyna zajęła IV m-ce. 

Sukcesem zakończył się również udział naszej ekipy w V OFGU                        

w Gorzowie Wlkp. o czym świadczy pięć pierwszych miejsc w turnieju 

Kopa ze zwycięstwem FR. Minge oraz I m-ce Piotr Olszowskiego                               

w Czerwoną Baśkę. Ciekawymi akcentami naszej  działalności sportowej 

były rozgrywane turnieje na pokładach pociągu retro w 2016 roku i czerwcu 

2017 roku. 

- Sukcesów rzecz jasna było o wiele więcej, za które w imieniu Zarządu 

serdecznie wszystkim dziękujemy. 

- Naszym sukcesem organizacyjnym okazał się również zorganizowany w 

ubiegłym roku Drużynowy Puchar Wielkopolski w Kopa Sportowego pod 

patronatem Wojewody Wielkopolskiego. 

 

Pozytywnie ukształtowały się również nasze finanse w latach 2015 – 2016 oraz                

w  pierwszych miesiącach bieżącego roku o czym zaświadczają kwoty bilansowe  

Rok 2015 

 
             Bilans po stronie aktywów i pasywów zamknął się kwotą 886,41 PLN 

A/ Aktywa  

          A1  -  aktywa trwałe                                                      0,00 
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          A2  -  aktywa obrotowe  

                    A2/1 – należności krótkoterminowe                886,41 

                     A     - aktywa razem                                       886,41 

     P/ Pasywa  

          P1 - fundusze własne                                                775,41 

          P2 - zysk netto                                                           775,41 

          P3 – zobowiązania i rezerwy na zobowiązania         111,00 
                  P3/1 zobowiązania krótkoterminowe                 111,00 
 
        P - pasywa razem                                                         886,41 
 
Należności to środki pieniężne w kasie – 854,40, a w banku 32,01,  
   
2016  
 
Dochody – 20.571,0 zł 
Wydatki – 19.861,90 zł. 
Zysk – 709,15 zł. 
 
W 2016 rok otrzymaliśmy z budżetu Gminy pierwsze środki publiczne w  wysokości  

   2 tys. PLN na działalność merytoryczną naszego Klubu, które zostały prawidłowo 

rozliczone w wyznaczonym terminie. 

W okresie od 1 stycznia 2017 do 30 maja nasze dochody wyniosły 20.502,20, koszty 

11.320,31 zł  . Stan gotówki w kasie to kwota 1.165, środki w banku to kwota – 

8.014,49 zł. Razem nasze środki 9.179,89 + w pamięci 3 tys. z Budżetu Starostwa.. 

Na 2017 rok z budżetu miasta otrzymaliśmy dotację w kwocie 15 tys. PLN. 3 tys. 

PLN ma do dyspozycji na MP w budżecie Powiatu. 

 Szanowni Państwo! 

Najważniejszym wydarzeniem dla nas w 2017 roku już w nowej kadencji władz Klubu 

będą zaplanowane na 8 października 2017 Jubileuszowe V Mistrzostwa Polski                        

w Kopa Sportowego, do których przygotowujemy się z wielką starannością. 

Dzisiaj jesteśmy organizatorami III Otwartych Mistrzostw Międzychodu w Kopa 

sportowego, które organizowane są pod patronatem Burmistrza Miasta . 

 Inna sportową atrakcją będzie Ogólnopolski Turniej Kopa Sportowego z okazji 

XVI Święta Podgrzybka w połączeniu z pociągiem retro Borowik w dniu 9.09.2017  

Warto podkreślić iż realizując zadania określone przez ubiegłoroczne Walne 

Zebranie Sprawozdawcze w klubie naszym działa nowa sekcja  Tysiąca. Miłośnicy tej 

gry w ramach I edycji GP w Tysiąca rozegrali XII sesji  dzisiaj  ogłosimy wyniki tak 
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samo jak za III edycje GP w Kopa sportowego. Dziękuje Pani Grażynie Piekarskiej 

oraz Kolegą Herykowi Napierale, Zenkowi Nydze i Krzysztofowi Wachowiakowi za 

sprawność organizacyjną sekcji. 

Należy tez odnotować, że w bieżącym roku nasz klub wzbogacił się o nowy sprzęt                  

- drukarka jako prezent od Restauracji Stara Rozlewnia oraz rzutnik i ekran 

zakupione z dochodów własnych. 

Dla pełni szczęścia potrzebny nam jest komputer oraz aparat fotograficzny, ale to 

zadanie dla zarządu na nawą kadencję. 

W nowej kadencji władz Klubu moim zdaniem należy podjąć działania na rzecz 

sprawności organizacyjnej rozgrywek organizowanych przez nasz klub. Powinniśmy 

jeszcze więcej uczestniczyć w turniejach zarówno w Wielkopolsce jak i  

 Kończąc sprawozdanie pragnę w imieniu Zarządu serdecznie podziękować 

wszystkim członkom za ogromne zaangażowanie w realizację nakreślony przez nas 

zadań, Gratulujemy i dziękujemy wszystkim za indywidualne sukcesy sportowe, które 

przyczyniły się do promowania naszego Klubu Miasta i Powiatu. Wyrażam serdeczne 

podziękowanie w imieniu zarządu również tym Kolegom, którzy zasili nasze szeregi 

po rejestracji Klubu. O rozwój naszych szerów będziemy zawsze zatroskani. 

 Gorąco i serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy dołożyli swoje cegiełki dla 

sprawności organizacyjnej naszego Klubu, a szczególnie członkom Zarządu za duże 

ich zaangażowanie i poświęcanie swoje czasu i nie tylko. Dziękuję Arkowi 

Borowiakowi i Darkowi Hoffmanowi za sprawna obsługę zawodów organizowanych 

przez nasz Klub. 

Pragnę również bardzo serdecznie i gorąco podziękować Panu Krzysztofowi 

Wolnemu Burmistrzowi Miasta, Panu Julianowi Mazurkowi Staroście Powiatu 

Międzychodzkiego, dziennikarzom gazety Tydzień Międzychodzko – Sierakowski 

oraz tym wszystkim instytucjom, które wspierały nas od momentu powstania naszego 

Klubu 

 Uprzejmie proszę Szanownych Państwa o zatwierdzenie niniejsze 

sprawozdania, bilansu za 2016 rok oraz preliminarza finansowego na 2017 rok, który 

zostanie dzisiaj Państwu przedstawiony. 

 W imieniu zarządu przepraszam również za nasze potknięcia, dziękujmy za 

wyrozumiałość. 

 

Dziękuję za uwagę. 
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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU MKSGK I U 
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SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE 

MIĘDZYCHÓD, 24 CZERWCA 2017 


